
Een treurtrip begint zodra je de deur achter je hebt dichtgeslagen. Om onderweg 

al lekker in de stemming te komen, staan bĳ  elke treurtrip toepasselĳ ke liedjes 

vermeld. Download de hele Spotifylĳ st

door de code hiernaast te scannen.
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In een weiland langs een drukke weg bĳ  
Nĳ kerkerveen staat een ietwat vervallen 
snackbar in de vorm van een paddenstoel. 
Uiteraard inclusief rood dak met witte stip-
pen. En dat oogt dan misschien wat vreemd, 
ik vind deze plek om te janken zo mooi. Nog 
zoiets: in het havengebied van Ĳ muiden 
(sowieso al te vaak onterecht weggezet als 
lelĳ ke plaats) delen een garagebedrĳ f en een 
Chinees wokrestaurant een pand met elkaar. 
Op zich is dat al iets wat de wenkbrauwen doet 
fronsen, maar dat daar tegen de gemeenschap-
pelĳ ke gevel al sinds jaar en dag een drie meter 
hoog monsterlĳ k beeld van een indiaan staat, 
maakt deze plek onweerstaanbaar voor de 
liefhebber van aandoenlĳ ke treurnis. Dit is zo 
misplaatst, dat het alleen maar een glimlach 
op het gezicht kan toveren. Op dat van mĳ  in 
ieder geval wel. Of neem Heerlen. Jarenlang 
verguisd en vermeden, maar och mensen, 
wat is deze stad toch waanzinnig interessant. 
Heerlen verwart en verrast en waar je ook 
loopt, het is er domweg mooi. Mooi van lelĳ k-
heid dan wel, maar toch mooi. 

In een doorsnee reisgids over Nederland zal 
je dergelĳ ke plekken niet snel aantreffen. 
Daar moet het altĳ d maar weer gaan over 
de Amsterdamse grachten, De Keukenhof 
en de molens van Kinderdĳ k. Prachtig alle-
maal hoor, laat daar geen misverstanden over 
bestaan, maar wel een tikkeltje afgezaagd. In 
Nederland is nog zoveel te (her)ontdekken en 
ergens is het verbazingwekkend dat, in dit 
aangeharkte land met bestemmingsplannen 

voor elke vierkante meter, nog zoveel plekken 
bestaan die zich niks van de Hollandse regel-
zucht lĳ ken aan te trekken. En dáárover gaat 
deze reisgids: over eens bloeiende dorpen die 
nu onbekommerd wegkwĳ nen, over heerlĳ k 
verloederde winkelcentra waarvoor nog geen 
grootscheepse renovatieplannen zĳ n opge-
steld en over badplaatsen die eens iets van 
grandeur moeten hebben uitgestraald, maar 
waar de patatcultuur nu nog de enig overge-
bleven vorm van cultuur is. In dit boek staan 
alle topbestemmingen op deze gebieden 
verzameld, met bĳ behorende tips en handige 
routekaartjes om de treurtrip tot een succes 
te maken. Het gaat dus om plaatsen die ik 
oprecht mooi vind en die naar mĳ n mening 
nog te vaak worden beschimpt en vermeden. 
Den Helder en Delfzĳ l bĳ voorbeeld; toeris-
ten laten zich er nauwelĳ ks zien, maar deze 
steden verdienen het om bezocht te worden. 
Datzelfde geldt voor, om er maar een paar te 
noemen, Tilburg, Almelo en Terneuzen. Het 
zĳ n plaatsen die, zoals de Duitsers dat zo fĳ n 
noemen, das gewisse Etwas, hebben. Plaatsen 
waar in de ogenschĳ nlĳ ke deernis stiekem 
toch erg veel schoonheid schuilt. Naar een 
plaats als Purmerend zal je in dit boek dan ook 
tevergeefs zoeken. Niks treurtripwaardigs aan.

Al enige tĳ d probeer ik overigens te achterha-
len waar die voorliefde voor vergane glorie en 
troostrĳ ke lelĳ kheid vandaan komt. Misschien 
komt het doordat ik in het lieflĳ ke Noord-
Hollandse dorp Bergen ben opgegroeid, waar 
je wel heel erg je best moet doen om iets van 
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lelĳ kheid te vinden. Zoveel pracht en praal 
gaat ook maar vervelen, waardoor een bezoek 
aan Lelystad of het Buikslotermeerplein in 
Amsterdam steeds meer als een verademing 
voelde. 

De laatste jaren maak ik veel foto’s van mooie 
lelĳ kheid en deel deze op social media. Geluk-
kig kunnen die foto’s op veel bĳ val rekenen, 
waardoor ik weet dat er meer mensen bestaan 
die de schoonheid van dergelĳ ke doorgaans zo 
verdoemde oorden op waarde weten te schatten. 

Tot dat besef kwam ook de regionale omroep 
NH en met de serie Spuugmooi mocht ik, met 
het grootste genoegen, op zoek naar alle spuug-
mooie plekjes van Noord-Holland. Een aantal 
daarvan is eveneens in deze gids opgenomen. 
Ook de Amersfoortse Courant was benieuwd of 
er in het verspreidingsgebied iets van mooie 
lelĳ kheid te vinden is, en dat bleek gelukkig 
het geval. In de treurtrip ‘Rondje Amersfoort’ 
zĳ n enkele van deze plekken uit die zomerserie 
terug te vinden.

De opmerkelĳ ke liefde voor verval resulteerde 
in 2018 al in het boek Chin. Ind. Spec. Rest.: een 
verdwĳ nend Nederlands fenomeen, waarin de 
foto’s van alle nog bestaande Chinees-Indische 
restaurants van Nederland staan, bĳ na 1100 in 
totaal. Dit fraaie naslagwerk was in samen-
werking met, en op initiatief van, ontwerper 
(tevens buurvouw) Yolanda Huntelaar. Ook 
deze reisgids is er dankzĳ  Yolanda gekomen 
en voor al het werk dat zĳ  in het ontwerp van 
dit boek heeft gestoken, ben ik haar uiteraard 
oneindig dankbaar. 

Ook dank ben ik verschuldigd aan al die 
mensen die mĳ  via Twitter, Instagram en de app -
groep ‘Opperclass treurtrippers’ hebben voor-
zien van tal van treurtips. Sommigen namen 
zelfs de moeite me een rondleiding te geven: 
Mathieu van Woerkom liet me de prachtig-
ste plekken langs de Zeeuwse Kanaalzone 
zien, Elisa Kuster troonde me mee door het 
mooie Dordrecht en in Lelystad kreeg ik een 
uitgebreide tour voorgeschoteld door Berry 
Brinkhorst. Kort voor de verschĳ ning van dit 
boek overleed Berry en dat verdriet mĳ  zeer. 
Door zĳ n niet aflatende enthousiasme over 
zĳ n woonplaats ben ik nóg meer van Lelystad 
gaan houden dan ik al deed en ik had Berry uit 
dankbaarheid heel graag een exemplaar van 
dit boek willen overhandigen. Helaas is dat er 
niet meer van gekomen.

Tot slot wil ik eenieder veel prachtige treurtrips 
toewensen en het zou me heel wat waard zĳ n 
om jullie in Oss, Drachten, Kreileroord of waar 
dan ook tegen te komen met deze reisgids stevig 
in jullie handen geklemd. Net zoals andere 
toeristen dat met hun Lonely Planet-gidsen 
doen in plaatsen als  Venetië, Barcelona en 
New York.

Treur ze!

Mark van Wonderen
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Kanaalweg.  

Waar de stad ophoudt en het Marsdiep begint.
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Den Helder
Het wel en wee van een marinestad

Arm, arm Den Helder. Op 
lĳstjes over leefbaarheid en 
aantrekkelĳkheid bungelt de 
marinestad steevast ergens in 
de onderste regionen. Werkge-
legenheid is er, zeker door alle 
bezuinigingen op Defensie in 
de voorbĳe jaren, nauwelĳks 
te vinden waardoor bewo-
ners zĳn weggetrokken en 
de stad is verworden tot een 
krimpgemeente. Toeristen 

bezoeken Den Helder alleen 
maar omdat het een noodza-
kelĳk kwaad is. Ze moeten er 
immers in de file staan voor-
aleer ze met de Texelstroom 
of de Dokter Wagemaker de 
oversteek naar Texel mogen 
maken en Den Helder met een 
zucht van verlichting achter 
zich kunnen laten. 

Je zult er ook maar wonen. 
In Den Helder waait het name- 

lĳk altĳd, ook al waait het 
er niet. De leegstand in de 
verpauperde en verloederde 
winkelstraten is schrikba- 
rend en de gaten die, als 
getrokken rotte kiezen, in de 
gevelrĳen worden geslagen 
geven de stad de aanblik van 
Aleppo. En zie er ook maar 
eens te komen: eventuele 
bezoekers dienen of over de 
N9 langs het Noordhollandsch 

9
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De voormalige V&D in de Beatrixstraat in 2017 en in 2019.

TREURTRIPS: REGIO NOORD-NEDERLAND10
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Kanaal te rĳden, een weg die 
niet zonder reden ‘de doden-
weg’ wordt genoemd, of ze 
moeten over de A7 eerst hele-
maal richting de Afsluitdĳk 
om vervolgens nog in slakken-
gang over een tweebaansweg 
te kachelen.

Tot zover de vooroordelen 
over Den Helder. Bĳ een beetje 
Nieuwendieper komt na het 
lezen van bovenstaande tekst 
de stoom inmiddels uit de 
oren. Helemaal klaar zĳn ze 
daar met alle negativiteit over 
hun stad. En ja, dat is eigenlĳk 
wel terecht. Den Helder is nu 
al wel lang genoeg verguisd, 
vermeden en vernederd. Het is 
de hoogste tĳd voor eerherstel.

En natuurlĳk, wie met 
de trein aankomt op het 
station dat het einde van de 
wereld inluidt en het have-
loze pand ziet waar visrestau-
rant Boon in is gevestigd, een 
blik werpt op de ietwat uit 
de toon vallende Hema en 
de goedkope huurwoningen 
langs het spoor, ja, dan laat 
de stad zich niet meteen van 
haar beste kant zien. Al is dit 
natuurlĳk allemaal al wel 
mooi van lelĳkheid. Maar 
loop eens de Beatrixstraat 
in, een winkelstraat die eind 
jaren vĳftig werd aangelegd, 
en je stuit meteen op het 
prachtige wederopbouwpand 
waar voorheen de v&d in 
zat. Zoals in veel steden staat 
ook deze voormalige v&d te 
verkommeren, maar de plan-
nen zĳn legio, waarbĳ in het 

markante koepeltje ongetwĳ-
feld weer horeca komt. Dwaal 
vervolgens via aantrekkelĳke 
nieuwbouw en langs fraaie 
grachtjes naar de voormalige 
rĳkswerf Willemsoord en 
alle negatieve gedachten over 
de marinestad verdwĳnen. 
Dat gebeurt gegarandeerd 
na een wandeling door Huis-

duinen of uitkĳkend over de 
Waddenzee. Den Helder bruist 
weer en lĳkt zowaar iets van 
zelfvertrouwen te hebben 
herwonnen. Niet slecht voor 
de meest gebombardeerde 
plaats van Nederland. Om 
over de grootschalige sloop 
vanwege de Atlantikwall nog 
maar te zwĳgen.

Hotel Lands End. De kamers mét ramen verschaffen vergezichten 

op de Waddenzee en op Texel. Die blinde muur is er omdat de 

hotelgasten anders uitzicht op Den Helder zouden hebben.

Mega-sjoelen en glowgolf in een hotel aan de rand van Den  

Helder. Mooier wordt het toch niet?

11DEN HELDER
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Op de hoek van de Keizerstraat en de Beatrixstraat staat deze Blokker zich niks aan te trekken 

van zĳn omgeving.

Het is de Wibra gelukt om, net als in de rest van het land, ook in Den Helder in een van  

de lelĳkste panden van de stad een filiaal te beginnen.

TREURTRIPS: REGIO NOORD-NEDERLAND12
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Maar het is godzĳdank niet 
alleen maar rozengeur en 
maneschĳn. De leegstand van 
de winkelpanden is schrik-
barend groot, alsof het spook 
van de crisis nog altĳd door de 
Helderse binnenstad waart. 
En de Koningstraat, ooit 
het hart van nachtelĳk Den 
Helder met de vele zeemans-
kroegen en disco’s, is volledig 
doodgebloed. Dit dankzĳ het 
beleid van de gemeente om 
alle daar aanwezige horeca 
te verplaatsen naar Willems-
oord. Wat rest is een desolate 
en naargeestige straat vol 
dichtgetimmerde panden, 
voor zover deze niet al zĳn 
gesloopt tenminste. Een waar 
walhalla voor de treurtrip-
pende mens, dat dan weer wel.
En toch is de hoop op een 
betere toekomst voelbaar in 
de straten. Den Helder is echt 
allang niet meer zo triest en 

troosteloos als een jaar of tien 
geleden en de stad lĳkt deze 
stĳgende lĳn zowaar vast te 
kunnen houden. De gemeente 
zelf zegt dat het bewoners en 
voorzieningen weer terug ziet 
keren. Haast is dus geboden 
om deze marinestad met een 
bezoek te vereren. Zo gezel-

lig en zo vol leven als voor de 
oorlog zal de stad wel nooit 
meer worden, maar de ergste 
treurnis lĳkt hier langzaam 
weg te sĳpelen. Hoe dan ook: 
Den Helder is een opmerke-
lĳke en unieke stad en nu nog 
mooi van lelĳkheid. Ga dat 
zien mensen, ga dat zien! 

Al sinds 2013 ligt het voormalige Chinees-Indische restaurant 

North Palace, beter bekend als ‘de bamiboot’, verweesd in de  

haven van Den Helder.

 

Den Helder staat bekend om de 

verfĳnde architectuur, zoals hier 

op het Jutterspleintje.

13DEN HELDER
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Drentelen door Den Helder |
Wandelroute
Begin bĳ  het station Julianaplein  ra 

Spoorstraat  la Prins Hendriklaan  ra 

Koningdwarsstraat  ra Plantsoenstraat  la 

Stationsstraat bĳ  Prinsenstraat door heel 
smal steegje (achter Vomar)  la Koningstraat

 la Polderweg  ra Wilhelminastraat  ra 

Van Galenstraat  la Emmastraat  ra Van 
Speykstraat  ra Kerkgracht la over brug ra 

Kanaalweg  la Dĳ kweg en ra Dĳ kweg  ra 

richting Kanaalweg en la Kanaalweg  ra N250
 ra Nieuwe Kerkplein Bierstraat  la 

Spoorstraat  la Wezenstraat  ra 

Californiëstraat  la Keizerstraat  ra 

Kroonstraat  la Kerkstraat  ra Beatrixstraat
 la Parallelweg station

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
la = linksaf | ra = rechtsaf

Koningstraat. Beatrixstraat.

TREURTRIPS: REGIO NOORD-NEDERLAND14
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Spoorstraat. Loodsgracht.

Theo Kruize – Een daggie Nieuwediep 
Voutlooz – Den Helder
Fred de Munk – Den Helder 
Michiel Tegelberg – Gewoon top
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Wilhelminastraat.
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